UCHWAŁA NR IL/30/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 18 grudnia 2018

r.

w sprawie podwyższenia kwot dochodów
uprawniających do zasiłku celowego na
zakup posiłku lub
żywności.

Na
podstawie
art. 8 ust. 2 ustawy
zdnia
12marca
20040 pomocy
społecznej,
z 2018 poz. 1508 i 1693), w związku z uchw
(tj.
Dz.U.
ałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 paźdz
iernika 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego prog
ramu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 (M.P. z 2018
poz. 1007), uchwala się, co następuje:
$ 1. Podwyższa się kwoty dochodów upraw
niających do zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności
w szczególności dla:

a) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej;
b) uczniów do czasu ukończenia szkoły pona
dpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
c) osób i rodzin znajdujących się w sytua
cjach określonych w art. 7 ustawy zdnia
12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, w szczególności dla osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosp
rawnych,
- objętych wieloletnim rządowym programe
m "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
-2023 do wysokości
150% kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. l ustawy zdnia 12 marca
2004r. o pomocy
społecznej.
$ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/422/20
14 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińsk
im z dnia 28 stycznia
2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności (Dz.
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 poz.
782).
$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę
dowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
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Id: EBDA05FF-5C80-46DD-970B-324794A4

F89B1 . Podpisany

UZASADNIENIE
Rada Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15.10.2018 r. ustanowiła wieloletni rządowy
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023 (M.P. z 2018 poz. 1007).
W myśl niniejszego programu rządowego gminy udzielają pomocy osobom spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 i 1693).
Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały, może
podwyższyć kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie,
o których mowa odpowiednio w ust. I pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków okresowego
i celowego. Proponuje się zatem podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności do wysokości
150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.
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